
  

    

   Protokoll  
                  Styrelsemöte 
                                2017-08-31 
 
 

 Styrelsemöte SeniorNet Huddinge  
 

Tid 31 augusti 2017 klockan 13 - 14 

 

Plats Huddinge huvudbibliotek 

 

Närvarande: 

 

 

 

 

 

Gäst:  

Jan Wedlund, ordförande 

Kjell Odelberth 

Birgitta Strinnlund 

KG Bjurlemyr 

Irene Åkerlund 

 

Erika Hjalmarsson, Huddinge huvudbibliotek. Punkt 9.  

 

Frånvarande:  Sonja Kvål 

Sven Niklasson 

 

        

1 Mötet öppnas 

Ordförande Jan Wedlund öppnar mötet och konstaterar att styrelsen är 

beslutsför.  

 

2 Val av justeringsperson 

Förutom ordförande utses Irene Åkerlund till att justera protokollet. 

 

3 Dagordning 

Styrelsen godkänner dagordningen. 

 

4 Föregående styrelsemötesprotokoll  

Styrelsen godkänner protokollet från 2017-06-01. 

 

5 Rapporter 

Ekonomi  

Irene Åkerlund informerar om att saldot i föreningens bokföring uppgår till 

drygt 15 000 kronor efter att återbetalningen av medlemsavgifter från SeniorNet 

Sweden är bokförd.   

 

Jane Wedlund informerar om att han fått frågor från kommunen om exakt antal 

medlemmar den 31 december 2016. Det är en av de uppgifter som ligger till 

grund kommunens bidrag till verksamheten. Uppgiften är rapporterad.  

För närvarande är antalet medlemmar 40.  

 

Samverkan med andra föreningar 

Styrelsen inledde vid föregående möte en diskussion om möjligheten att 

samverka med andra föreningar/organisationer.  

 



2 

 

SeniorNet Huddinge 

Vid dagens möte diskuterar styrelsen mer konkret ett eventuellt samarbete med 

ABF Huddinge. 

 

Styrelsen ser det som naturligt att fortsatt värna samarbetet med kommunen och 

främst biblioteket som bistår med lokaler och mycket annat. Ett samarbete med 

ABF kan dock bli ett komplement och bidra till att utveckla verksamheten.  

 

Janne Wedlund får i uppdrag att kontakta ABF för att boka ett första möte för 

att diskutera förutsättningarna för ett eventuellt framtida samarbete. Till mötet 

kallas styrelsens ledamöter och en inbjudan går även till Erika Hjalmarsson som 

är vår kontaktperson på biblioteket.  

 

6 Inför hösten 2017 

Styrelsen går igenom höstens öppna träffar:  

 

Datum Tema Ansvariga 

14 september  Nya ord och begrepp Sven, Janne o Kjell 

28 september  Ios för Ipad  Irene och Janne 

12 oktober Android för plattor KG och Janne 

26 oktober Säkerhet o Bank iD Sonja och KG 

9 november  Sociala medier Sonja och Irene 

23 november Smarta telefoner Kjell och Janne 

7 december Nyheter  Sven och Janne 

 

Janne Wedlund informerar om att han påbörjat ta fram ett underlag för nya ord 

och begrepp. Alla i styrelsen får i uppdrag att bidra med förslag till ord och 

begrepp som bör ingå i presentationen.  

 

Styrelsen konstaterar att planen för hösten som beslutades vid föregående möte 

är under kontroll. Samtliga träffar är bemannade.  

 

Introduktion vid öppet hus  

En kort introduktion ska hållas vid varje öppet hus. Lämpligt är att också visa 

hur man anmäler sig som medlem på webben.  

 

Nyhet vid varje Öppet hus 

Vid varje öppet hus ska en nyhet inom IT-området (gärna en pryl) presenteras.  

Styrelsen diskuterar olika uppslag. 

 

Cirkel för fördjupning av ett tema 

Vid önskemål från besökare på öppet hus bör en cirkel för fördjupning kunna 

erbjudas. Styrelsen diskuterar möjliga öppningar för det.  

 

7 Molntjänst  

Styrelsen har tidigare diskuterat att använda One Drive (molntjänst) som 

gemensamt arkiv (en mapp) för verksamhetens handlingar, bilder och 

dokument.  

 

Utgångspunkten är att det ska vara en tjänst som föreningen står för och kopplas 

till SeniorNet Huddinges mailadress. Den ska ligga helt skild från eventuella 

privata molntjänster.  
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SeniorNet Huddinge 

Janne Wedlund informerar om olika möjliga lösningar för gruppen och menar 

att det nu lutar åt att Google Drive kan vara ett bra alternativ.  

 

Frågan tas upp igen vid nästa möte.  

 

8 Seniorveckan i Huddinge 

Närmast i tiden ligger att delta i Huddinge kommuns seniorvecka som går av 

stapeln den 4 - 8 september 2017.  

 

SeniorNet Huddinge är anmäld som utställare (genom bibliotekets försorg) och 

vi har tillgång till ett halvt bord i Sjödalsparken på fredag/avslutningsdagen den 

8 september klockan 12.30 -15.30.  

 

Janne Wedlund och Birgitta Strinnlund bemannar utställningsbordet. Avsikten 

är att marknadsföra föreningen genom att vara på plats för att berätta om verk-

samheten, svara på frågor och dela ut höstens program. På bordet har vi även 

”lockgodis” och emballage för digital utrustning.  

 

Övriga utställare: ABF Huddinge, Ada hemtjänst, Björnkulla äldreboende, 

Civilförsvarsföreningen, Friskis&Svettis Huddinge, Huddinge kommuns 

anhörigstöd, Huddinge kommuns frivilligsamordnare, Huddinge kommuns 

hemtjänst, lokalpolisen Huddinge, ROSSAB, Solhöjdens dagverksamhet, 

Tantalis och Veteranpoolen. 

 

9 Övrigt  

 

Föreningscentrum på biblioteket 

Erika Hjalmarsson, Huddinge huvudbibliotek, informerar om bibliotekets nya 

föreningscentrum som bland annat innebär att föreningar som samarbetar med 

biblioteket har tillgång till två lånedatorer och en skrivare. Hon berättar även 

om surfplattevisning och e-bokshandledning som ingår i bibliotekets program.  

 

Erika Hjalmarsson förmedlar att den kommunala tjänsten att sätta upp affischer 

och program på anslagstavlor i kommunen inte längre finns. Det innebär att om 

vi vill att våra program/informationsblad ska finnas på anslagstavlorna måste vi 

sätta upp dem själva.  

 

Erika Hjalmarsson erbjuder sig att kopiera upp en upplaga av vårt höstprogram 

till Seniorveckan i Huddinge.  

 

Styrelsen tackar Erika Hjalmarsson för informationen och ett mycket givande 

samarbete.  

 

10 Styrelsemöten hösten 2017 

2017-09-28 klockan 15.00 

 

2107-11-23 klockan 15.00. 

 

Lokal: Huvudbiblioteket Huddinge.  
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SeniorNet Huddinge 

 Vid protokollet  

 

 

Birgitta Strinnlund 

 

Justeras  

 

 

 

Jan Wedlund                                                    Irene Åkerlund 
 

  


